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Vreedenhoff, een fijne plek om te wonen
Fijn wonen, de gezelligheid van medebewoners, leuke 

activiteiten en goede zorg. Dat is waarom ouderen kiezen 

voor woonzorgcentrum Vreedenhoff. De sfeer in Vreedenhoff 

is levendig: daar zorgen bewoners, hun familieleden, 

de inwonende studenten, de trouwe groep van vrijwilligers 

en natuurlijk de medewerkers samen voor. Het accent ligt op 

welzijn, in balans met verantwoorde zorg.

De locatie ligt in Arnhem Noord, vlakbij 

prachtige parken, het NS station Presikhaaf 

en met verschillende buslijnen voor de deur. 

Momenteel wordt Vreedenhoff gerenoveerd. 

In het geplande Hart van Vreedenhoff kunnen 

bewoners, hun gasten en buurtbewoners elkaar 

in een gezellige ambiance ontmoeten. 

Passend wonen
Bij Vreedenhoff is iedere oudere welkom om te komen 

wonen. Bij de kennismaking vragen wij u wat u belangrijk 

vindt in uw leven en wat u nodig heeft. Wij zijn realistisch 

over onze mogelijkheden. Zo kunt u uw eigen keuze maken. 

We leggen alle afspraken vast in het zorgplan. Dit zorgplan 

is opgenomen in het Elektronisch Cliënt Dossier (ECD). Iedere 

cliënt en/of zijn eerste contactpersoon en de zorg kunnen 

inloggen in het ECD en hierin de informatie delen die  

belangrijk is voor het welbevinden van de bewoner. 

Wonen in Vreedenhoff geeft u de privacy van uw eigen 

appartement en de gezelligheid van medebewoners in de 

buurt. Verandert uw zorgvraag, dan kunt u in Vreedenhoff 

blijven wonen. 

 

De cliëntadviseurs gaan graag met u in gesprek voor een  

advies op maat. Zij helpen u, als het nodig is, zodat u de  

juiste zorgindicatie bij de juiste instantie kunt aanvragen.

Wonen voor mensen met dementie
Mensen voor wie bescherming en specifieke zorg nodig is 

omdat zij (een vorm van) dementie hebben, wonen in kleine 

leefgroepen van maximaal tien mensen samen. Zij brengen 

de dag door in de huiskamer en leven zoveel als mogelijk 

‘zoals thuis’. Zij hebben daarnaast hun eigen kamer en  

badkamer met toilet.

Zelfstandig wonen in Nijenstede
Appartementencomplex Nijenstede ligt naast Vreedenhoff. 

Het is geschikt voor ouderen die zelfstandig willen wonen. 

Zij huren hun eigen appartement. Als zij zorg nodig hebben, 

krijgen zij deze van de thuiszorg. Zij kunnen gebruik maken 

van de faciliteiten van Vreedenhoff en deelnemen aan  

gezellige activiteiten.
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Een warm welkom voor de ouderen uit de buurt
Natuurlijk staan onze deuren ook wijd open voor ouderen 

uit de buurt. Zij zijn welkom voor een praatje, een kopje 

koffie, de warme maaltijd, om bijvoorbeeld naar de kapper te 

gaan of om mee te doen aan een activiteit. Er is een winkel in 

Vreedenhoff voor de dagelijkse boodschapjes. 

Elke dag is anders
Muziek- en filmmiddagen, wandelen, uitjes, proeverijen, 

verwendagen, spelletjesmiddagen, een wetenschapscafé: 

Bewoners dragen de ideeën aan en de activiteiten- 

begeleiders spannen zich in, samen met vrijwilligers,  

om ze uit te voeren. Bijzonder is dat wij werk maken van  

de ontmoeting tussen generaties. In de Old School zoeken  

jongeren ouderen op, tekenen hun verhaal op en leren  

van hen. 

Zij verwerken deze persoonlijke verhalen op hun eigen 

creatieve manier. Ouderen die meegedaan hebben, vertellen 

zonder uitzondering dat zij zich niet eerder realiseerden dat 

hun kennis en levenservaring van zo veel waarde is!

Dagbesteding voor thuiswonende cliënten
Veel ouderen wonen het liefst zo lang mogelijk in hun 

eigen huis. Door dagbesteding aan te bieden voor mensen 

met beginnende dementie ondersteunt Vreedenhoff  

hen in deze wens. Zij kunnen meedoen aan groeps- en 

individuele activiteiten die bijdragen aan hun  

zelfredzaamheid. Zo wordt ook de mantelzorger even 

ontlast van voortdurende zorg, hoe liefdevol en graag 

gegeven ook.
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Aandacht voor bezinning
Sinds de oprichting in 1842 brengt Vreedenhoff een  

belangrijke waarde uit de protestants-christelijke traditie 

in de praktijk: het zorgdragen voor de ander zodat deze een 

waardig leven kan leiden en deel blijft uit maken van de 

maatschappij. Dat doen wij voor alle ouderen, van welke 

achtergrond dan ook.

 

Cliëntenraad Vreedenhoff
Een actieve cliëntenraad van bewoners en familieleden  

behartigt de belangen van de bewoners. 

Klachtenregeling
Innoforte kent ook een klachtenregeling. De procedure  

hiervoor is vermeld op onze website.

“In geen enkel huis is zo veel te doen als bij ons. Het is hier 

zó gezellig”, vertelt mevrouw H.
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Meer weten?
Neemt u contact op met de Klantenservice.  

De cliëntadviseurs maken graag een afspraak  

om u rond te leiden.  

Telefoon:  026 388 2000

E-mail:  klantenservice@innoforte-zorg.nl

Adres locatie: Esperantolaan 2, Arnhem.
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www.innoforte-zorg.nl

mailto:klantenservice%40innoforte.info?subject=Verzoek%20om%20meer%20informatie
https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-innoforte-velp-11909
http://www.innoforte-zorg.nl
https://www.facebook.com/Innoforte/?modal=admin_todo_tour
https://www.linkedin.com/company/26181138/admin/

